
T.e. 
MUS VALiLiai 


11 Milli Egitim Mudurlugu 


SaYl :94414164-604-E.13405037 28.11.2016 
Konu : TechAnkara Proje Pazan 

.............................KAYMAKAMLIGI 
llye Milli Egitim Mudurli.igu 

.................................. Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Mudurli.igu 


ilgi :Bakanliglmlz Mesleki ve Teknik Egitim Gn. Md.nun 24.11.2016 tarih ve 13290435 
sayJl\ yazlSI. 

Giri~imcilik ekosistemini gUylendirmek, yenilikyi urnn ve fikirierin ticarile~mesi ve bu 
fikirlerin boigeseI, ulusal ve uluslararast harekete donu~mesini sagiamak amaCI He 
TechAnkara Proje Pazan adtyia 19 Arahk 2016 tarihinde Ankara Congresium'da bir etkinlik 
geryekle~tirilecegi ilgi saytlJ yazl ile bildrilmektedir. Projesiyle kattimak isteyen giri~imciler 
www.ankaraprojepazari.cominternet adresi uzerinden Giri~imci Ba~vurusu adl altmda 
proje bilgileriyle birhkte 30 Kaslm 2016 tarihine kadar ba~vuru yapabilecektir. Soz konusu 
duyurunun lIyeniz/Okulunuz ogretmenlerine yaptlmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Sebahattin EKE 

VaH a. 


Milli Egitim Mudur V. 


Ek: 
ilgi yazl (2 sayfa) 

Oagltlm: 
Ilge Kaymakamhklan ilge M.E.Md.ne 
Merkez Meslek Lise Md.ne 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden ae12-lf46-3cOd-a9c5-b9bf kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
http:M.E.Md.ne
www.ankaraprojepazari.cominternet


T.C. 


MiLL! EGiTIM BAKANLIGI 


Meslekl ve Teknik Egitim Genel Mildilrlilgil 


Say I : 74822907-604-E.13290435 24.1l.2016 
Konu : TechAnkara Proje Pazan 

DAGITIM YERLERINE 

ilgi Ankara Ka1kmma Ajansmm 18.11.2016 tarihli ve 69111088-770.0-E.1098 sayIlI 
yazlsl. 

Giri~imcilik ekosistemini gilc;lendirmek, yenilikc;i ilron ve fikirlerin ticarile~mesi ve bu 
fikirlerin b61gesel, ulusal ve uluslararasl harekete donu~mesini saglamak amaCI He 
TechAnkara Proje Pazan adlyla 19 Arahk 2016 tarihinde Ankara Congresium'da bir etkinlik 
geryekle~tirilecektir. 

Projesiyle katIlmak isteyen giri~imciler www.ankaraprojepazari.cominternet adresi 
uzerinden Giri~imci Ba~vurusu adl altmda proje bilgileriyle birlikte ba~vuru yapabilecektir. 
Son ba~vuru tarihi 30 Kaslm 2016'dlr. Aynnult bilgi ekte sunulmu~tur .. 

Soz konusu etkinligin, ilinizde bulunan Genel Mildurlilgilmilze bagh okullkurumlara 
duyurulmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Osman Nun GULA Y 


Bakan a. 


Genel Mudilr 


Ek: ilgi yazl (1 sayfa) 

DagItlln: 

Geregi: Bilgi: 
B Plant Yenilik ve Egitim Teknolojileri Gn. Md. 

Ankara Kalkmma Ajansl 

'\In::-: AlallJrk Buh'ln 1\():9/i 3. Kat A Blnk BakaniIklac'A!'.K AynnlIl1 bilgi it;in: KubraGDZELYURT M.E.Uml. Yrd. 
i,kktrurllk '\g: men.gol'.lr Tel: 0]12413 1389 

tr Faks: 011141 II R40f) 

Bu cvrak gU\cnli ekktronik imza He imzalanmJ~Il[. http://evrak50rgu.meb.gov.tr adresmuell 507a-f8a7-3d6b-84ad-fead kodu He leyjr edilebiliL 

http://evrak50rgu.meb.gov.tr
http:men.gol'.lr
www.ankaraprojepazari.cominternet


.e\\ T.C. 
ANKARA ANKARA KALKfNMA AJANST 

Genel Sekreterlik 

SaYI 69111 088-770.00-E.1 098 ACELE 
Konu TechAnkara Proje Pazan2016 Tarih ve Yer Degiiikligi 18.11.2016 

MtLLf EGtl1M BAKANLJOINA 

tlgi : 21.10.2016 tarihli ve 69111088-050.99-1049 saYlh yazlmlZ. 

f1gi yazlda duyunnu, oldugumuz etkinlik, ge~en yll oldugu gibi bu yll da "TechAnkara Proje 
pazantl adlyla 19 Arabk 2016 tarihinde, Ankara Congresium'da ge~k1~tirilecektir. 

TecbAnkara, Ankara'nm bilim, teknoloji ve inovasyon markas., Ankara'daki bilgi temelli 
ekosistemin ortak: ad.dlr. TechAnkara Proje Pazan'nda yenilik~i projeler sergilenecek, projeler, 
yatlrlmcllar ve i~ .yevreleri He bir araya gelecektir. Etkinlik sayesinde projeler i~in kaynak ve 
pazar bulma, ticarile§me ve i,birligi f.rsatlarl ortaya ~Ikacaktlr. TecbAnkara Proje Pazan 
2016, 8iri~imcilik ekosistemini gU~lendinnek, yenilik~i UrUn ve fikirlerin ticarileimesi ve bu 
fikirlerin bOlgesel, ulusal ve uluslararasl harekete dOnU~mesini sag1amak amaci organize 
ediImektedir. 

Etkinlik kapsamlOda projeler yan~acak ve baglmslz degerlendiricilerden olu~an bir kurul 
marifetiyle hqarlIJ bulunan projelerden ilk lOO'e giren projeler i~in dikey hlzlandlncl, ilk lO'da 
yer alan projeler i~in yatmmci sunumlarma hazlrhk programl, etkinlik gUnU dUzenlenecek 
yattrlmci sunumlannda ~II bulunan giri~imcilere toplam 70.000 11.. ticarilqtirmedesteAi, ilk 
10 proje i~in TechAnkara HIZiandlTlCI Programl'na katlhm ba~ta olmak Uzere OdUller 
verilecektir. 

Projesiyle katllmak isteyen giri~imcilerin www.ankaraprojepazari.oom internet adresi 
Uzerinden Giri~imci Ba~vurusu ad. altmda proje bilgileriyle birlikte ba~vuru yapmalan 
gerekmektedir. Projeleri yakmdan incelemek isteyen yatlTlmCI, i~adaml ve i1gililerin ise bahsi 
ge~en internet sitesi Uzerinden Ziyaret~i Ba~vurusu yapmalan beklenmektedir. Proje 
ba,vurulan 30 Kaslm 2016 gUnO saat 23:59'da sona erecektir. 

Detayh ve gOncel bilgi ile sorulaflOlz i~in www.ankaraprojepazari.comintemet adresini, 
tapp@ankaraka.org.tr e-posta adresini kullanabilir veya (0312)3100300/190 numarali 
telefondan Pmar ALICI'ya ulapbilirsiniz. 

TUrkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara~tInna Kurumu (TOBtTAK), Ti.irkiye Teknoloji Geli~tinne 
Vakfl (TTGV), IDRKSAT, Borsa tstanbul Oul Pazar, Ankara Ticaret Odasl (ATO), Ankara 
Sanayi Odasl (ASO), Ankara'daki tekno)oji geli,tinne I:X>lgeleri, Universiteler, organize sanayi 
b6lgeleri, teknoloji transfer ofisleri ve giri§imcilik ekosistemi payda,lan Be i~birligi i~erisinde 
dUzenlenen etkinligin kurumunuza, kurumunuza bagh giri,imci. ,irket ve i~damlanna ve ilgili 
olabilecegini ong6rdOgtlnUz diger payd~Jara duyurulmasl hususunda geregini bilgilerinize arz 
ederim. 

NurmuasI: i 1 
.-,;.,..;;.......::::...~--

maoflaJ'@ankaraka.org.tr 

Mires: Ov~ler 1322. Cad. (Eski 6. Cad.) No: 11 06400 
t;ankayaiANKARA 
Telefon: (312) 3JO 03 00 
Faks: (312) 309 3407 
Elektronik A~: ww\\.ankaraka.org.tr 

5070 saydl Elektromk II'I\lIl hllnllnu'na uygun olarak Gdvenh Eleklronik Imzl itt dretilmi,lIr. 
Evrak ky.d, https:/{41bys.nkuaka.ore.lrISorguadresindenA8UU-TRLK-DIWkOOu ile yapl1abilir. 

1IS 

https:/{41bys.nkuaka.ore.lrISorguadresindenA8UU-TRLK-DIWkOOu
www.ankaraprojepazari.comintemet
www.ankaraprojepazari.oom

